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 مستخلص

ودورها يف تطوير خدمات املعلومات يف املكتبات األكاديميةمن    ، احلوسبة السحابيةتناولت الدراسة موضوع  

خالل التعرف عىل واقع استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف املكتبات األكاديمية، ومدى تأثريها يف تطوير ما  

ت االستفادة من تطبيقها  وحتديا  ا معرفة مميزات استخدام تلك التطبيقات، تقدمة هذه املكتبات من خدمات، وأيًض 

 يف هذه املكتبات. 

غطت الدراسة املكتبات املركزية لعدد من اجلامعات وهي: املكتبة املركزية جلامعة القاهرة، مكتبات جامعة  

 الكويت، مكتبات جامعة شامل تكساس. 

أسئلة وجهت  ة املنهج الوصفي التحلييل للتعرف عىل خصائص جمتمع الدراسة من خالل  الدراس  استخدمت

ملسئويل مكتبات الدراسة للتعرف عىل مدى تأثري استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية فيام تقدمة املكتبة من خدمات  

 البيانات املتعلقة بموضوع  معلومات، وقد اعتمدت الدراسة عىل قائمة املراجعة كأداة أساسية للحصول عىل 

 الدراسة بجوانبها املتعددة. 

أن أهم مميزات استخدام احلوسبة السحابية هي توفري املساحات التخزينية الكبرية   توصلت الدراسة إىل

واإللكرتونية عىل السواء، وأن أمن البيانات، ومحاية حقوق امللكية الفكرية،   ، الستيعاب أوعية املعلومات التقليدية

 . املكتبات األكاديمية  اخلوف من ضياع البيانات متثل أهم حتديات تطبيق تقنيات احلوسبة السحابية يفو

 ودراساتبحوث 
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من توصيات الدراسة: رضورة استفادة املكتبات العربية من برامج وتطبيقات احلوسبة السحابية هبدف تطوير  

 خدماهتا املعلوماتية لتلبية احتياجات املستفيدين املعلوماتية. 

 .مقارنة سة درا؛ املكتبات األكاديمية ؛ خدمات املعلومات؛  احلوسبة السحابية: حيةاملفتا الكلامت 

 أوال املقدمة املنهجية

 . تمهيد1. 1

ا يف العملية التعليمية يف كل مؤسسات التعليم، ويزداد هذا الدور يف اجلامعات،  ا أساسي  تعد املكتبة رشيكً 

املكتبات  هام التعليمية، والتدريبية، والتنظيمية التي ال يمكن لغريها من حيث يعهد للمكتبة املركزية بالعديد من امل

 تنفيذهيا بنفس الدرجة من الكفاءة.

تعترب تقنية احلوسبة السحابية من التقنيات احلديثة املستخدمة يف مؤسسات املعلومات، واستطاعت املكتبات  

 تي تقدمها وتوفرها احلوسبة السحابية.  أن تكيف نفسها مع هذه التقنية، وأن تستفيد من اخلدمات ال

وظهور التقنيات احلديثة، جعل املكتبات يف حتدي كبري مع الضبط   ية،تطور العلوم واملعارف البرش 

 الببليوجرايف، وتنظيم املعلومات، وكيفية ختزين مصادر املعلومات اهلائلة بمختلف أنواعها وأشكاهلا.   

ها، مما  ا يف تطوير خدمات املعلومات وحتسينبية أثرت تأثرًيا إجيابي  لسحا بة ا مما ال شك فيه، أن تقنيات احلوس

 .  "اإلنرتنت"ثر يف سهولة ورسعة الوصول للمعلومات عرب شبكة أكرب األ  كان له

 . إشكالية الدراسة2. 1

ه من  وما يصاحب ،تعاين املكتبات من زيادة هائلة يف حجم املعلومات، وتعدد موضوعاهتا، وأشكاهلا ولغاهتا 

قد وفرت احلوسبة السحابية إمكانية التعامل مع  ت تنظيم هذه املعلومات وحفظها، وإتاحتها للمستفيدين، و صعوبا 

وإتاحة الوصول إليها عرب شبكة   ، الكميات الكبرية من املعلومات بتطبيقات تسهل عملية ختزين املعلومات

عرف عىل مدى تأثري تطبيق تقنيات احلوسبة السحابية  ، وعليه تربز ظاهرة الدراسة والتي تتمثل يف الت"اإلنرتنت"

وما تعانيه من صعوبات وحتديات لالستفادة من هذه التكنولوجيا   ،ملكتبات األكاديمية من خدمات عىل ما تقدمة ا

 يف تطوير خدمات املعلومات املقدمة هبذه املكتبات.  

 . أهمية الدراسة3. 1

واملعلومات، والتعرف عىل  لسحابية كتقنية جديدة يف جمال املكتبات ترجع أمهية الدراسة إىل أمهية احلوسبة ا

ا معرفة  واقع استخدامها يف املكتبات األكاديمية، ومدى تأثريها يف تطوير ما تقدمة هذه املكتبات من خدمات، وأيًض 
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ق تقنيات  مميزات استخدام تطبيقات احلوسبة؛ عالوة عىل الصعوبات والتحديات التي توجه االستفادة من تطبي

 احلوسبة السحابية يف املكتبات األكاديمية. 

 الدراسة. أهداف 4. 1

 من األهداف، وهي:   دٍ هتدف الدراسة إىل حتقيق عد

 التعرف عىل مفهوم احلوسبة السحابية، وأنواعها، وخصائصها. -

 .التعرف عىل واقع استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف املكتبات األكاديمية -

 املكتبات  بيقات احلوسبة السحابية يف تطوير خدمات املعلومات يفري استخدام تط معرفة مدى تأث  -

 األكاديمية. 

 التعرف عىل مميزات استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف املكتبات األكاديمية.   -

 حتديد التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات احلوسبة السحابية يف مكتبات الدراسة.    -

 اسة. تساؤالت الدر5. 1

 :يمكن إمجاهلا فيام ييل تسعى الدراسة لإلجابة عن عدد من األسئلة البحثية التي 

 احلوسبة السحابية، وما أنواعها، وما خصائصها؟ما  -

 واقع استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف املكتبات األكاديمية؟ ما  -

 بات األكاديمية؟ما تأثري استخدام احلوسبة السحابية يف تطوير خدمات املعلومات باملكت -

 كتبات األكاديمية؟ املمميزات استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف ما  -

 ؟ ما التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات احلوسبة السحابية يف مكتبات الدراسة -

 . مجال الدراسة وحدودها6. 1

  علومات يف املكتبات احلدود املوضوعية: تتناول الدراسة احلوسبة السحابية ودورها يف تطوير خدمات امل

 األكاديمية. 

 : تغطي الدراسة املكتبات املركزية لعدد من اجلامعات وهي: احلدود املكانية -

o   .املكتبة املركزية جلامعة القاهرة 

o   .مكتبات جامعة الكويت 

o ( مكتبات جامعة شامل تكساسUNT .) 

 واإلنجليزية. : تغطي الدراسة كل ما يتناول املوضوع باللغتني العربية احلدود اللغوية -

 .  2019: تغطي الدراسة العام امليالدي  د الزمنيةاحلدو   -
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 وأدواتها . منهج الدراسة7. 1

للتعرف عىل   التحلييل  ي ا لطبيعة موضوع الدراسة وأهدافها وتساؤالهتا، استخدم الباحثان املنهج الوصفوفقً 

ستخدام  عرف عىل مدى تأثري اخصائص جمتمع الدراسة من خالل أسئلة وجهت ملسؤويل مكتبات الدراسة للت

 تطبيقات احلوسبة السحابية فيام تقدمة املكتبة من خدمات معلومات.  

اعتمد الباحثان عىل قائمة املراجعة كأداة أساسية للحصول عىل البيانات املتعلقة بموضوع الدراسة   وقد

ا  ا الحقً ا عنارص فرعية، وتم التطرق إليهمن العنارص األساسية يتفرع منه  تم تقسيمها إىل عددٍ   بجوانبها املتعددة، وقد

 يف اإلطار العميل للدراسة.  

 . مصطلحات الدراسة8. 1

  Cloud Computing . احلوسبة السحابية: 1.  8.  1

ة  احلوسب "ن لصياغة تعريفات دقيقة ملصطلح ون واملكتبي ووضوع وحداثته، فقد اجتهد التقنينظرا ألمهية امل 

ا ملا ورد بقاموس الكمبيوتر  وفقً ن يف جمال احلاسبات والتقنيات بأهنا:وعرفها العامل كُل وفق رؤيته، فقد  "السحابية

فإن احلوسبة السحابية   (2011) (Computer Dictionary of Information Technologyلتقنية املعلومات )

  ، ين، والربجميات إلنرتنت ملعاجلة الطاقة، والتخزمصطلح فضفاض ألي نظام يوفر إمكانية الوصول عرب ا"تعني: 

وعادة ما يتم تأجري هذه اخلدمات من رشكة    ، ا ما تكون عرب متصفح الويب أو خدمات احلوسبة األخرى والتي غالبً 

 . "خارجية تستضيفها وتديرها 

نموذج  "السحابية بأهنا: ( للحوسبة Mell, 2011) NIST  - فيام يشري املعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا 

كة جمموعة كبرية من موارد احلوسبة القابلة للتهيئة   الشبكة بطريقة مالئمة عند احلاجة ملشارلتمكني الوصول إىل 

  ،صدراها برسعة إ)مثل الشبكات، واخلوادم، ووسائط التخزين، والتطبيقات، واخلدمات( والتي يمكن توفريها و

 "د اخلدمة.أو تفاعل مع مزو  ،وبأقل جهد إداري

 : كام ييل املعلومات املكتبات ون يف جمال وفيام عرفها العامل

(للحوسبة السحابية  Reitz, 2019قاموس علم املكتبات واملعلومات عىل اخلط املبارش ) يشري 

 من منتج، مما يسمح بتحويل النفقات  يستخدم مصطلح التسويق لتقديم تقنيات احلوسبة كخدمة بداًل "كالتايل

ة التخزينية ألجهزة  لوصول إىل البيانات وتوفري الربامج والسعإىل نفقات تشغيلية، ويتيح هذا النموذج ا  الرأساملية 

يرى فيها املستخدم النهائي واجهة  الكمبيوتر واألجهزة األخرى عرب الشبكة كخدمة تقنية معلومات مشرتكة، 

 "واصفات نظام اخلدمة املقدمةالربنامج فقط، وال يطلب منه إىل معرفة املوقع الفعيل، أو حتديد م
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وخدمات مكتبية مستضافة   ،قاعدة بيانات "للحوسبة السحابية بأهنا  ا ( تعريفً Corrado, 2012فيام يقدم )

من أي مكان، حيث يتم استضافة املزيد من   "اإلنرتنت"نطاق أروقة املكتبات، يمكن الوصول إليها عرب  خارج

   "ة يف املكتبات يف السحابية.املوارد اإللكرتونية والربامج املستخدم

ومصادر التخزين اخلاصة   ،تكنولوجيا تقوم باستخدام املصادر احلوسبية "(بأهنا: 2016رشيدي، يعرفها )ال 

 "عىل شكل خدمة. "اإلنرتنت"، بحيث تقدم من مزودي خدمة "اإلنرتنت"باحلاسوب واملعاجلة عن طريق 

يف ما يسمى   ا جمموعة من اخلوادم التقنية معً "أن احلوسبة السحابية عبارة عن:  ( 2016، سليم )فيام يرى 

فيام يسمي بالسحابة لتقديم خدمات حاسوبية   "اإلنرتنت"أو  ا عرب شبكة اتصال حمليةبالسحابة والتي تدار مركزي  

متنوعة إىل مجهور العمالء، هبدف اختصار الوقت ورسعة االنجاز واستغالل قدرات وإمكانيات مزود  اخلدمة دون  

،  السحابة يمكن هلا أن تكون يف مكان واحد، أو موزعة عرب عدة أماكناحلاجة إىل رشاء أجهزة باهظة الثمن، وهذه 

 "أو أن تكون  داخل رشكة خاصة، أو يف مراكز تؤجر خدمات السحابة.

 من خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن احلوسبة السحابية هي: 

عديد من اخلدمات، والتطبيقات  ، واخلوادم العمالقة، توفر ال"اإلنرتنت"تكنولوجيا حديثة تعتمد عىل شبكة  "

،  "اإلنرتنت"سسات املعلومات من تقديم خدمات أكثر، وأرسع، وأفضل عرب  التي يديرها مزود اخلدمة، ومتكن مؤ

 "دون حتمل أعباء امتالك املوارد أو إدارهتا.

 Academic Library. املكتبة األكاديمية:  2.  8.  1

مكتبة  "كتبة األكاديمية بأهنا املعلومات واألرشيف، املمصطلحات املكتبات و - يف ( 2018عرف )الشامي، 

 "و مكتبة كلية، أو مكتبة أحد املعاهد العليا األخرى املتصلة بالتعليم العايل.جامعية، أ

  التايل كاديمية بملصطلح املكتبة األ (Reitz, 2019يشري قاموس علم املكتبات واملعلومات عىل اخلط املبارش )

أو أي مؤسسة أخرى للتعليم بعد الثانوي، تدار لتلبية االحتياجات   ،ة أ من الكلية أو اجلامعاملكتبة جزء ال يتجز"

 "اإلعالمية والبحثية لطالهبا وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

 Information services. خدمات املعلومات:  3.  8.  1

من   ذي حيصل عليه املستفيد الناتج النهائي ال"ا: ( خدمات املعلومات بأهن65، ص 1984يعرف )قاسم، 

عن تنفيذ   ومات من موارد مادية وبرشية فضاًل املعلومات والذي يتأتى نتيجة التفاعل بني ما يتوافر ألجهزة املعل

 ."بعض العمليات واإلجراءات الفنية 
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دمها  ت املعلوماتية التي تقاخلدما "ا خلدمات املعلومات بأهنا: تعريفً  ( 161، ص 2000)قاري، فيام ما أورد 

 "وأوعيتها املختلفة إىل مجيع روادها من العلامء واملهندسني واألطباء والطالب وغريهم ،املكتبة بأشكاهلا 

 . الدراسات السابقة9. 1

للتعرف عىل الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة، تم فحص اإلنتاج الفكري املنشور بعدد من قواعد  

ار املنظومة، عالوة عىل البحث احلر عرب الباحث  نهل، وقاعدة بيانات دمهها: قاعدة بيانات املالبيانات املتاحة أ 

 فكانت عىل  ، وكشف البحث عن الكثري من الدراسات ذات الصلة بمجال الدراسة،(Google scholar)العلمي 

 النحوالتايل:  

 ة . الدراسات العربي 1.  9.  1

االقتصاد يف  عىل أمهية عامل  (2013)يس،    (2017)عبد العال،    (2010اتفقت دراسة كل من )خفاجة،  -

ضمن مزايا استخدام احلوسبة السحابية يف املكتبات، إذ تعد احلوسبة السحابية احلل   تكاليف التشغيل والصيانة

  "رتنتاإلن"حيث يمكنها اآلن إنشاء حمتوى عىل شبكة األمثل ملشاكل املؤسسات األكاديمية خاصة االقتصادية؛ 

 .وحفظه عىل سحابه فضائية

( أهم معوقات استخدام احلوسبة السحابية  2017،  الدبيان)  (2016تناولت دراسة كل من )العبد اجلبار،    -

وتذكر  بشكل مستمر وجودة عالية،    "اإلنرتنت"البنية التحتية وما يتعلق بعدم توافر شبكة  يف املكتبات، ومن أبرزها:  

أن تطبيق تقنيات   مؤسسات املعلومات، غري تفرض نفسها بقوة عىل كل لسحابية احلوسبة ا تلك الدراسات أن 

 نية مناسبة. قَ احلوسبة يف املؤسسات األكاديمية يطلب بنية حتتية تِ 

ما يتعلق باخلصوصية   (2018)الزهري،  ( 2016)سليم،  ( 2015تناولت الدراسات التالية )يس،  -

تية، إذ تعد قضية أمن  خدمات معلوما   وما تقدمة من  ،ابية يف املكتبات واملخاوف األمنية من استخدام احلوسبة السح

البيانات من أهم أسباب انرصاف املكتبات عن االنتقال إىل بيئة احلوسبة السحابية، وعدم الثقة بوضع بيانات املكتبة  

 عىل شبكة اإلنرتنت خارج جدراهنا.

(  2017)الصقية، وق امللكية الفكرية، إذ تناولت يرتبط باملشكلة السابقة، مشكلة أخرى تتعلق بحامية حق  -

ذا املوضوع، وذكرت أن أهم معوقات استخدام احلوسبة السحابية هي محاية حقوق امللكية  ( ه2017)الدكر، 

 الفكرية.  

( إىل أهم املعوقات التي تواجه مؤسسات املعلومات عند  2016تطرقت دراسة )األرياين والعريقي،  -

 ر البرشية العاملة يف تقنية املعلومات. احلوسبة مثل غياب التأهيل والتدريب للكواداستخدام 
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( ملزايا  2017( )معوض، 2017، الفاعوري( ) 2015كل من )سليم والعامري،  فيام اشارت دراسة -

  وأمهها سهولة الوصول للمعلومات  ،وفوائد استخدام احلوسبة السحابية يف حتسني وتطوير خدمات املعلومات

  تساهم استخدام تطبيقات احلوسبة السحابيةشبكات املعلومات، حيث    وغريها من  "اإلنرتنت "املتوافرة عىل شبكة  

 بشكل كبري يف سهولة وصول املستخدمني إىل املعلومات.  

 . الدراسات األجنبية 2.  9.  1

 Software as( الضوء عىل نموذج الربجميات كخدمةRajegore, 2011( )Alali, 2017سلطت دراسة ) -

a Service (SaaS)من التحديات املتعلقة باملشاكل األمنية كخروقات البيانات   موذج يواجه عدد، وذكرت أن الن

أو فقداهنا، والتي قد حتد من استخدامها، لذلك جيب عىل مقدمي اخلدمة ضامن عدم السامح بأي وصول غري مرصح  

 به إىل بيانات العمالء احلساسة.

بات لدهيا رغبة قوية يف اعتامد  املكت إىل أن  (Kuyoro, 2011( )Yuvaraj, 2015من) دراسة كل  توصلت  -

تقنية احلوسبة السحابية التي تعترب   تقنية احلوسبة السحابية، واحلصول عىل حزمة من اخلدمات املتنوعة من خالل 

 .  والثقة يف مزود اخلدمة ا للمكتبات، غري أهنا تواجه بعض التحديات مثل قضية أمن البياناتا اقتصادي  خيارً 

أن احلوسبة السحابية تعد أحد السبل لالنتقال إىل املستقبل، حيث    ( إىلGoldner, 2012توصلت دراسة )  -

جتلب للمكتبات فوائد كثرية أمهها التأثري التعاوين والذي يقود إىل خفض التكاليف وسهولة الوصول إىل  

 اجلهود املبذولة، وتبسيط العمليات. املجموعات، وتقليل االزدواجية يف 

( إىل أن احلوسبة السحابية تدعم التعاون بني املكتبات،  Alotaibe, 2013 ()Pal, 2014دراسة ) توصلت  - 

كام يتم من خالهلا مشاركة مصادر عدد من املكتبات من خالل مزود خدمة يتوىل إدارة وصيانة املجموعات، غري أن  

 يد من املشكالت الفنية أمهها قضية أمن البيانات.  احلوسبة السحابية تواجه العد

( أن احلوسبة السحابية تعترب احلل األمثل لدعم املكتبات يف تقديم خدماهتا  Swain, 2014تؤكد دراسة ) -

 عن الوصول الدائم للبيانات، واحلفاظ عليها بشكل دائم، ومشاركة املصادر، والتعاون بني  بشكل فعال، فضاًل 

 ن ينبغي البحث عن مزود خدمة مناسب. املكتبات، ولك

 السابقة ق عىل الدراسات  . التعلي 3.  9.  1

من العرض السابق للدراسات العربية واألجنبية يتضح أهنا تركز عىل بيان مميزات استخدام احلوسبة السحابية  

استخدام تطبيقات    حتديد أهم التحديات واملعوقات التي تواجه  إضافة إىل   وفوائد تطبيقها يف مؤسسات املعلومات، 

 احلوسبة يف املكتبات. 
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مع الدراسات السابقة يف املجال العام للدراسة، والذي يتعلق بموضوع احلوسبة  سة احلالية وتتفق الدرا

السحابية وتطبيقاهتا يف مؤسسات املعلومات، غري أهنا ختتلف عن الدراسات السابقة يف الرتكيز عىل قياس مدى  

ملكتبات األكاديمية، مع املقارنة  وسبة السحابية يف تطوير وحتسني خدمات املعلومات با تأثري استخدام تطبيقات احل

 ات املركزية يف عدد من اجلامعات. بني عدد من املكتب

 ثانيا: اإلطار النظري للدراسة

 الحوسبة السحابية . نشأة1. 2

( عامل الذكاء  ,John McCarthy، وترجع لصاحبها) 1960احلوسبة السحابية ألول مرة يف عام   ظهرت فكرة 

ظهر مصطلح   1997املعامالت املالية وبيانات التعداد، ويف عام  قتها عىل جتهيزاالصطناعي، واقترصت الفكرة و

  1999ويف عام  (،Chellappa Ramnathاحلوسبة السحابية، واستخدم ألول مرة من ِقبل أستاذ نظم املعلومات )

طلقت رشكة  أ 2002ا، ويف عام موقعها عىل اإلنرتنت لتقديم الطلبات إلكرتوني   (Sales force)قدمت رشكة 

(Amazon) ( سحابتها األوىل وسمتها سحابةAmazon Web Services ويف عام ،)أطلقت نفس الرشكة   2006

 (.  Cloud Computing 2012) نرتنت( كخدمة جتارية عىل شبكة اإل (AC2سحابتها الثانية وأسمتها 

،  ندة إىل املستعرض التي أوجدت تطبيقات مست (Google)ظهرت السحابة األشهر سحابة  2009 ويف عام 

(، وبعدها أطلقت رشكة  I Cloudعن سحابتها اخلاصة ايكالود ) "آبل"أعلنت رشكة  2011ويف عام 

ابتها )سليم،  ، والتي تقّدم من خالهلا براجمها املكتبية الشهرية أيًضا عرب سح"365أوفيس  "خدمة    "مايكروسوفت "

2016 .) 

 . مكونات الحوسبة السحابية2. 2

 :السحابية، وهي كالتايل احلوسبة  تقنية  ( عنارص5، ص  2015يذكر )كلو،  

دماهتا من خالل  املستخدم: هو الشخص أو املؤسسة التي تستخدم هذه التقنية وتنتفع من خ -

 .نرتنتل والتي يشرتط ارتباطها بشبكة اإلوهاتف حممو ،استخدام حاسب آيلي 

  ، وادم عمالقة يف سعاهتا التخزينيةاملنصات: وهي اجلهات املانحة هلذه اخلدمة من خالل توفري خ -

 .ورسعة معاجلاهتا للبيانات

وتشمل توفري   ، هي البنية التحتية للسحابة والتي يعتمد عليها يف تقديم اخلدمة :البنية التحتية -

 .خزينية للمعلوماتاحلاسبات الشخصية وشبكة االنرتنت واملساحات الت

يشغلها املستفيد يف السحابة، وتشمل برجميات   التطبيقات: وهي الربامج التطبيقية التي يمكن أن -

 .اجلة النصوص والعرض واجلداول وخدمات تناقل املعلومات والتشارك هبا مع
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دمات  معنى ذلك أن احلوسبة السحابية منظومة متكاملة، لذلك ينبغي ملن يرغب يف االستفادة من اخل

 السحابية أن جتتمع لديه كل مقومات املنظومة. 

 حوسبة السحابية. خصائص ال3. 2

 ,Mell( جمموعة من اخلصائص للحوسبة السحابية )NISTأورد املعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا )

 (، وهي: 2011

طلبه دون تفاعل برشي  اخلدمة الذاتية بناء عىل الطلب: يستطيع املستفيد احلصول عىل اخلدمة عند  -

 مع مزود اخلدمة. 

الل منصات  فيد إمكانية الوصول عرب الشبكة من خالوصول الواسع للشبكات: يتوفر للمست  -

 اهلواتف النقالة واألجهزة املختلفة. واملستفيد املختلفة مثل احلاسبات املحمولة واللوحية 

بة وتقديمها ملستفيدين خمتلفني وفق  يتوىل مزود اخلدمة مسئولية جتميع موارد احلوس :جتميع املورد -

 الطلب كل منهم وطبيعته وتطبيقاته.  

فاإلمكانات   ، ونة الرسيعة: يقصد هبا إمكانية التوسع بشكل تلقائي بام يتناسب مع طلب املستفيدرامل -

 املتاحة غري حمدودة.  

يمكن مراقبة   تعمل أنظمة احلوسبة عىل التحكم يف استخدام املوارد وحتسينها، حيث  :قياس اخلدمة -

 دم اخلدمة واملستخدم. استخدام املوارد والتحكم فيها، مما يوفر الشفافية لكل من مق 

 . فوائد الحوسبة السحابية 4. 2

إىل حد كبري من التكاليف املتعلقة  أهنا ختفض  حلوسبة السحابية  أن أهم فوائد استخدام ا   (Dave, 2013يذكر )

جمموعة متنوعة من اخلدمات للمستخدمني، وتعترب احلوسبة طريقة فعالة لتبسيط  بالتكنولوجيا، وتوفر الوصول إىل  

 ث. رفة، وكذلك حتسن الوصول إىل البيانات التي تدعم عملية صنع القرار وعمليات البح املع

 : ( عدًدا من فوائد تطبيقات احلوسبة السحابية أمهها 232، ص  2015وتضيف )الغامدي، 

 . ا ري وقت التنصيب والتشغيل، حيث يتم ترقية الربجميات دوري  املرونة يف العمل، وذلك بتوف -

املؤسسة التوسع يف خدماهتا احلاسوبية خالل يوم أو أيام من    لرسيع، حيث تستطيعالقابلية للتوسع ا  -

 اختاذ قرار بذلك التوسع 

ا خر يتيح للمؤسسات املتخصصة التفرغ ملهامهآإن إلقاء عبء إدارة البنية احلاسوبية عىل طرف  -

 الرئيسة. 
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 . نماذج انتشار السحابة5. 2

يم خدمات السحابة من خالل جمموعة من  إىل إمكانية تقس(  2013( )معوض، Shaw, 2013يشري كل من ) 

 وإتاحتها للمستخدم:  ، نامذج االنتشار عىل أساس تشغيل البنية التحتية للسحابة

حدى املؤسسات ويمكن إدارهتا من قبل  تحتية هلذه السحابة تكون تابعة إل السحابة اخلاصة: البنية ال  -

أو من قبل طرف    ،معلومات حمددة داخل املؤسسة املؤسسة للمستخدمني الذين يرغبون يف مشاركة  

 ثالث. 

ويمكن الوصول    ، السحابة العامة: البنية التحتية لتلك السحابة متاحة يف األساس لالستخدام العام -

ببيع خدماهتا ألي فرد عىل شبكة االنرتنت، ويتم  إليها من قبل اجلميع، وتقوم السحابة العامة 

أمازون عىل الويب أكرب مورد خلدمات السحابة  خدمات  وتعترب ، تشغيلها من قبل طرف ثالث 

ا همء عن التكنولوجيا التي تدعي أن يعرف املستفيد النهائي أي ش العامة، ليس من الرضور

 السحابة. 

بة تستخدم ملجتمع من املستفيدين هلم نفس االهتاممات،  سحابة املجتمع: البنية التحتية لتلك السحا  -

تهم، وسياساهتم،  عدة جامعات يشرتكون يف أمور مشرتكة مثل أنشطو  أ  ، قد يكون يف جامعة واحدة

 لخ.  ..إاألمن.ونرتنت، والفهرس املوحد، ومصادرهم عىل اإل

أو أكثر )خاصة، وعامة،   ، السحابة اهلجني: البنية التحتية لتلك السحابة تكون مركبة بني اثنني -

 ية موحدة. طة تقنا بواسوجمتمع( ويظل لكل منها خصوصيته، ولكنها مرتبطة معً 

 . أنواع خدمات السحابة6. 2

(إىل إمكانية تقسيم  2013()معوض، Mell, 2011)NIST - املعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا يشري

 خدمات تقنية احلوسبة السحابية إىل ثالث فئات هي: 

 Infrastructure as a Service( IaaSالبنية التحتية كخدمة ) .  1.  6.  2

  Hardware as Serviceجهزة كخدمةليها باسم األإا ما يشار السحابية، وأحيانً هي أساس احلوسبة 

(HaaS)  تيح  توالنسخ االحتياطية، والتعايف من الكوارث، وقواعد البيانات،  ،لتخزينا  :تنطوي عىل خدمات مثاًل

، وال يقوم املستهلك  داما الحتياجاهتم، والدفع فقط عىل قدر االستخا تبعً أو هبوطً   ،ا للعمالء توسيع النطاق صعودً 

والتطبيقات    ،والتخزين   ، أو التحكم فيها، ولكنه يتحكم يف أنظمة التشغيل   ،بإدارة البنية التحتية األساسية للسحابية

 املنشورة. 
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 Platform as a Service (PaaS)املنصة كخدمة  .  2.  6.  2

  ، والتقنيني من أجل بناء   ، وريندمة للمطخدمة مق  ي هو  ، هنا املستوى التايل من السحابةأيمكن النظر إليها عىل  

أو تثبيت أي من الربجميات، كام تتيح هلم التحكم يف    ،وتشغيل التطبيقات املستندة عىل الويب دون احلاجة إىل حتميل

، ويمكن ملقدمي املنصة كخدمة استخدام واجهات برجمة  التطبيقات التي قاموا بنرشها دون البنية التحتية األساسية

ومن أمثلة تطبيقات   ، ابات املثبتة عىل جهاز حاسب العميل أو برامج البو ،وبوابات املواقع APIsتالتطبيقا 

Google Apps . 

 Software as a Service (SaaS)الربجميات كخدمة  .  3.  6.  2

نرتنت إىل الربجميات والتطبيقات التي تم  وتتيح الوصول عرب اإل ، هي أعىل مستوى يف السحابة ملقدم اخلدمة

واألكثر سهولة    ا،ويعترب هذا النوع من احلوسبة السحابية األكثر شيوعً   ،ستضافتها ونرشها من قبل مزودي السحابةا

اخلدمات املرجعية، تشارك  وليكرتوين، الربيد اإل :ألمثلة عىل تلك اخلدمةومن ا ،ليها من قبل املستفيدإ يف الوصول 

 املصادر يف املكتبات. 

 للحوسبة السحابية . أسباب تحول المكتبات7. 2

 يت: كتبات للتحول إىل السحابة يف اآلاألسباب التي تشجع امل Goldnerيلخص 

 تعتمد معظم أنظمة املكتبات اآللية عىل تقنية رياح التغيري.  -

 واألكثر تكلفة.  ،تعترب األنظمة املوزعة عرب الشبكة باستخدام تقنية ما قبل الويب األصعب  -

 وآالف املرات.  ، ا مئاتالكثري من البيانات ذاهتتقوم املكتبات بتخزين وصيانة   -

 نرتنت. ة يضعف وجود املكتبة عىل شبكة اإلمع بعثرة بيانات املكتبات عرب النظم املوزع  -

  مستقلة أكثر صعوبة وتكلفة. التعاون بني املكتبات التي تعمل من خالل نظاًم  -

صعوبة  ا جيعل من الاملوزعة، ممواألنظمة  ، يعمل الباحثون عن املعلومات يف بيئة الويب املشرتكة -

 احلصول عىل مكتبة يف سري العمل اخلاص هبم. 

% فقط من قدراهتا، مما خيفض انبعاث  10يف بيئة السحابية ال تستخدم العديد من النظم سوى  -

 ا. وجيعل املكتبات أكثر اخرضارً   ،الكربون

 . مزايا الحوسبة السحابية8. 2

 السحابية منها ما ييل: احلوسبة ا من مزايا عددً  Kadli&Hanchinalيذكر 

يف ظل استخدام احلوسبة السحابية تدفع مؤسسات املعلومات مقابل ما تستخدمه   تكلفة األجهزة: -

 فقط. 
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إضافة إىل ما توفره احلوسبة السحابية بفضل االستغناء عن رشاء اخلادم املحيل، فإهنا    تكلفة الصيانة: -

وأي تكاليف مرتبطة    ،وتربيد املعدات  ،ة للتشغيلاملطلوب  تؤثر عىل التكاليف غري املبارشة مثل الطاقة

 بمراكز البيانات وإدارهتا. 

  ، : تعتمد احلوسبة املحلية عىل موظفني تقنيني ذوي قدرات عالية يف إدارة اخلوادم تكلفة املوظفني -

وأمن الشبكات ودعم التطبيقات، غري أن التحول إىل نموذج السحابة يؤدى إىل خفض تكاليف  

 بطة بالتكنولوجيا بشكل كبري. ني املرتاملوظف

: يف ظل البنية التحتية الضخمة التي يقدمها مورد خدمات السحابة اليوم، أصبح  زيادة التخزين -

ختزين وصيانة كميات كبرية من البيانات حقيقة واقعة، كام يمكن إدارة الزيادات املفاجئة يف أعباء  

 ميكًيا. العمل كفاءة، نظًرا لكون السحابة تتوسع دينا 

  ، أكثر من أي وقت مىض رغم تقلص املوارد الفنية ا عىل املكتبات أن تنجز مهامً  اخلدمات املبتكرة: -

نة باخلدمات  قد يكون احلل من خالل االستعا ووخفض امليزانيات املخصصة لألجهزة احلوسبية، 

ات  ىل اخلدمألن زيادة عدد خدمات السحابة سيمكن املكتبة من الرتكيز ع ؛القائمة عىل السحابة

 املبتكرة. 

 . وتساعد عىل مشاركة العمل عىل نطاق عاملي ، تسهل التعاون بني املكتبات -

ألهنا ال تستخدم سوى مساحة اخلادم املطلوب من قبل التطبيق الذي  ؛تعترب احلوسبة صديقة للبيئة  -

 بدوره يقلل من آثار الكربون. 

 ا: يمكن تلخيص مزايا احلوسبة السحابية يف عنرصين اثنني مه

 د املكتبات عىل توفري نفقات اإلنشاء، والتشغيل، والصيانة وإتاحة الفرصة لالبتكار. تساع -

 ومن أي مكان. ،حتقق للمستفيد السهولة، والرسعة يف الوصول إىل املعلومات يف أي وقت  -

 . عيوب الحوسبة السحابية9. 2

 (بعض سلبيات احلوسبة السحابية وأمهها ما ييل: Kadli, 2013يذكر )

 تعد أكثر القضايا التي تثري القلق حول استخدام احلوسبة السحابية.   وخصوصية البيانات: ن مأ -

نرتنت وبرسعة عالية أمر رضوري ألداء اخلدمات  االتصال الدائم بشبكة اإل االتصال بالشبكة:  -

 السحابية بشكل فعال، وذلك قد ال يتوافر لكثري من املكتبات يف بعض الدول. 

  ، تقدم اخلدمات السحابية عرب االنرتنت من قبل مزود اخلدمة :يمة خارجخد االعتامد عىل مزود -

 وبالتايل ال يوجد رقابة حملية عىل البيانات. 

ا حال االنتقال من  ا كبريً اخلدمة بمعايري موحدة سيشكل عائقً ي عدم التزام مورد التوحيد القيايس:  -

 خر. آ مزود خدمة إىل 
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أنه يتم التحكم يف بيانات املستفيد من قبل الرشكة    ؛ سبة أمهها لحوا أخرى ل( عيوبً 2013معوض،  )كام يضيف  

  ، وينبغي تعريف وحتديد حقوق كل من املكتبة  ،  يف سحابة املكتبةمهام    ا مرً أ يعترب موضوع ملكية البيانات    املضيفة، كام 

 وبائع البيانات املبنية عىل السحابة.

وعىل املؤسسات الراغبة يف االستفادة    ،وعليها ما عليها   ،هلا إن احلوسبة السحابية كتقنية هلا ما    :خالصة القول 

وتقديم ما يضمن احلفاظ   ، واحلفاظ عىل خصوصيتها  ، من خدماهتا البحث عن مورد خدمة يستطيع محاية البيانات

 عىل نفس املستوى من اخلدمة. 

 ثالثا: اإلطار العملي للدراسة

 ت عامة عن المكتبة. بيانا1. 3

 تبات عينة الدراسة، وهي كالتايل:   معرفة واقع املكاشتملت الدراسة عىل 

مبنى ضخم يقع يف ستة  وتتكون من    ،2( م 3200أنشئت املكتبة عىل مساحة )  املكتبة املركزية بجامعة القاهرة:

 من القاعات. ا ، وتضم املكتبة عددً طوابق

للجامعة كمؤسسة   ا أساسي   ا يكً حتقيق أهدافها، حيث تعترب املكتبة رشتسعى املكتبة لدعم جامعة القاهرة يف 

وما تقدمة من   ،أكاديمية من خالل ما يتوافر لدهيا من مصادر معلومات متعددة املوضوعات، وخمتلفة األشكال

 .اجلمعة  يوم عدا ما  م 5  إىل ص 9 الساعة  من ا يومي   أبواهبا  املكتبة  وتفتح ،خدمات معلومات متطورة جلمهور املكتبة 

  ة ( ست6و)  ( تسع مكتبات جامعية9إدارة املكتبات بجامعة الكويت عىل )ف ترش  مكتبات جامعة الكويت:

أقسام فنية، وتسعى إىل تقديم حزمة من اخلدمات املعلوماتية بام يتوافر لدهيا من مصادر معلومات متعددة األنواع  

(، وتفتح  2018،  من املستفيدين )اإلدارة املركزية لإلحصاء  ( ألف مصدر، لعددٍ 350000واألشكال، بام يقارب ) 

 . اظهرً  1ص إىل  8والسبت من  ،م  9ص إىل   8إيل اخلميس الساعة   املكتبة أبواهبا من األحد

يف  األكثر استخداًما تعترب مستقلة، و  تضم مكتبات اجلامعة ثالثة مبانٍ : "North Texas"مكتبات جامعة 

ستة ماليني    (6فري إمكانية الوصول إىل أكثر من ) ا للتعليم والبحث يف اجلامعة، مع توومكوًنا أساسي  احلرم اجلامعي،  

وعاء مفهرس من املواد املطبوعة والرقمية، جنًبا إىل جنب مع خدمات الدعم واختصايص املعلومات ملساعدة 

ا عىل  (، وتفتح املكتبة أبواهبا يومي  UNT Fact Books, 2019املستخدمني يف حتقيق أهدافهم األكاديمية والبحثية )

 كتبات الدراسة.  األساسية مل( البيانات 1يوضح اجلدول رقم ) ، و ساعة 24مدار 
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 ( البيانات األساسية لمكتبات الدراسة1جدول رقم )

 اسم املكتبة 

املكتبة بيانات  
 مكتبات ج شامل تكساس  مكتبات جامعة الكويت م.م. جامعة القاهرة

 م1890 م1966 م1931 نشاء املكتبة إتاريخ 

 www.cl.cu.edu.eg www.kuweb.ku.edu.kw املوقع اإللكرتوين

 

 

www.library.unt.edu 
 
 174 148 163 أعداد العاملني باملكتبة 

 طلبة  أساتذة  طلبة  تذة أسا طلبة  أساتذة  أعداد املستفيدين

14518 214816 1195 36370 1140 38154 

 ( يتبني اآليت: 1بتحليل بيانات اجلدول رقم ) 

م، بينام أنشئت م. م.  1890شامل تكساس األقدم عىل اإلطالق والتي أنشئت يف عام تعد مكتبات جامعة 

 حني تعترب مكتبات جامعة الكويت  م، يف 2008م، وأعيد إنشائها وافتتاحها يف عام 1931جامعة القاهرة عام 

 م. 2001م  م، وتم العمل عىل افتتاح مكتبتها املركزية عا 1966أحدث مكتبات الدراسة والتي أنشئت يف عام  

(  260( اختصايص معلومات، إضافة إىل )67ا، منهم )( موظفً 174يعمل يف مكتبات جامعة شامل تكساس ) 

ا يمثلون مجلة العاملني  ( موظفً 163) دد العاملني يف م. م. جامعة القاهرة ا يعملون بوظيفة مساعد، بينام يبلغ عطالبً 

 ا.  ( موظفً 148لكويت نحو ) باملكتبة، كام يبلغ عدد العاملني يف مكتبات جامعة ا

( عضو هيئة تدريس،  1140ا، إضافة ) ( طالبً 38154تقدم مكتبات جامعة شامل تكساس خدماهتا لنحو ) 

( عضو هيئة تدريس، بينام  14518وحوايل )  ،ا ( طالبً 214816نحو ) اهرة خدماهتا لم.م. جامعة الق يف حني تقدم

 ( عضو هيئة تدريس.  1195، عالوة عىل )ا طالًب ( 36370تقدم مكتبات جامعة الكويت خدماهتا لنحو )

 من املهام واألهداف أمهها ما ييل:  كل مكتبات الدراسة يف حتقيق عددٍ تشرتك 

تغطي كافة املناهج والربامج  والتي وغري املطبوعة  ،بة من املواد املطبوعة بناء وتنمية مقتنيات املكت -

 .وخدمة املجتمع ، تفي بحاجة البحث العلميل  ؛التعليمية 

 تقديم اخلدمات املعلوماتية املناسبة والتي تلبي احتياجات مستخدمي املكتبة املعلوماتية.  -

 العامل.  ات املتخصصة يف ومراكز املعلوم ،توطيد الصالت مع املكتبات األكاديمية  -

يا املعلومات واالتصاالت يف  ربط املكتبة بحركة البحث العلمي يف العامل من خالل استثامر تكنولوج -

 .فاق االتصال املنتظم مع مؤسسات املعلومات املختلفة يف العاملآفتح 

إصدارات  و  نتاج الفكري الصادر ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة،إل العمل كمركز إيداع قانوين ل -

الفكري الصادر    جالكليات واملعاهد التابعة للجامعة بأشكاهلا املختلفة، وكافة أنواع وأشكال اإلنتا 

 ا بكافة اللغات.ا وعاملي  ا وعربي  عن اجلامعة حملي  

http://www.cl.cu.edu.eg/
http://www.kuweb.ku.edu.kw/
https://library.unt.edu/
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ي، عالوة عىل خدمة املجتمع  تعزيز دور املكتبة ودورها الكبري يف خدمة التعليم والبحث العلم -

 ع القرار.كة يف صنواملشار ،املحيل 

 .  أعداد وأنواع املجموعات املتوافرة لدى املكتبة 1.  1.  3

ات املتوافرة لدى املكتبة وأنواعها ومدى حداثتها من أهم العوامل التي حتدد أمهية املكتبة،  يعد حجم املجموع

 ( أعداد وأنواع املجموعات املتوافرة لدى مكتبات الدراسة. 2ويوضح اجلدول رقم ) 

 أعداد وأنواع المجموعات المتوافرة لدى مكتبات الدراسة (2رقم )الجدول 

 اسم املكتبة 

 املجموعات
 مكتبات ج شامل تكساس  مكتبات جامعة الكويت م.م. جامعة القاهرة

 

 الكتب

 2103830 386500 54747 املطبوعة 

 1046067 25158 1281 اإللكرتونية 

 

 رسائل 

 == 2462 25660 عريب

 3106 78000 أجنبي  ==

  598 506 عريب دوريات مطبوعة 

 3298 193 أجنبي  19873

 179886 7291 عدد كبري كرتونية دوريات إل

 351970 7000 1881 مواد سمعية وبرصية

 

 خمطوطات 

 == 1254 == أصلية

 26534 == مصورة  ==

 

 قواعد بيانات

 == 8 العبيكان -دار املنظومة عريب

 473 71 املرصيبنك املعرفة  أجنبي 

 ( يتبني اآليت: 2بتحليل بيانات اجلدول رقم ) 

من الكتب املطبوعة واإللكرتونية، وربام كان  ا ا كبريً جامعة شامل تكساس عددً مكتبات  ضمت  -

  تقتني الكتب املطبوعة، فضاًل   ا عامً   129السبب يف ذلك عراقة املكتبة، حيث استمرت املكتبة طوال  

جاءت مكتبات جامعة  ، فيام اجلامعة ي تصدرها كل كليات إليداع الكتب الت اعن كوهنا مركزً 

  ، رتتيب الثاين من حيث أعداد املجموعات وأنواعها، متجاوزة م. م. جامعة القاهرةالكويت يف ال

 . توافر امليزانيات املخصصة لرشاء املجموعات  يف ذلكالسبب كان و

ىل السواء يتناسب  العربية واألجنبية عمن الرسائل العلمية  ا ا كبريً عددً اقتناء م. م. جامعة القاهرة  -

علمية من جامعة القاهرة لكوهنا   اتواألفارقة عىل احلصول عىل درجوحرص الباحثني العرب 

من   ااألقدم بني اجلامعات العربية واألفريقية، يف حني تقتني مكتبات جامعة الكويت عدًدا حمدودً 

معة شامل تكساس  لرسائل اجلامعية يف مكتبات جا ا حلداثتها، يف حني يبدو أن ا نظرً   ؛ الرسائل العلمية

 داد الكتب املطبوعة واإللكرتونية.  قد دجمت مع أع



 مقارنة دراسة: األكاديمية املكتبات يف املعلومات خدمات تطوير  يف لسحابيةااحلوسبة دور  24

 

من الدوريات املطبوعة واإللكرتونية، ولعل السبب    ا ا كبريً عددً تقتني مكتبات جامعة شامل تكساس   -

افر  توفري كل جديد يف مجيع التخصصات العلمية، إضافة إىل تو ىل يف ذلك حرص املسئولني ع

من الدوريات   ا ا كبريً عددً ات الدراسة كتبمصادر التمويل الالزمة لالقتناء، يف حني تقتني كل م

   كرتونية وذلك بسبب أمهية توفري تلك الدوريات ودورها يف عملية البحث العلمي. اإلل

ك  لوذ ، نالحظ اهتامم كبري من قبل مكتبات جامعة شامل تكساس يف املواد السمعية والبرصية  -

( مادة، ثم تأيت بعدها م. م.  351970إذ بلغت أعدادها ما يقارب )  ،  العملية التعليميةيتها يف ألمه

 ومكتبات جامعة الكويت من حيث أعداد تلك املواد.   ، جامعة القاهرة

إذ توجد مكتبة    ، نجد اهتامم من مكتبات جامعة الكويت بتوفري املخطوطات ضمن جمموعات املكتبة -

املقابل مل  ة املركزية، ويف كتبية واملصورة ضمن املجموعات اخلاصة باملخاصة باملخطوطات األصل

م. م. جامعة القاهرة من حرص وفهرسة خمطوطاهتا، كذلك يبدو أن املخطوطات يف مكتبات   تنتهِ 

 جامعة شامل تكساس قد دجمت مع أعداد جمموعاهتا املكتبية.  

  و ، من قواعد البيانات األجنبيةا عددً  يت تقتني كل من م. م. جامعة القاهرة ومكتبات جامعة الكو  -

ومن أمهها )دار املنظومة والعبيكان(، يف حني تقتني مكتبات   ،قواعد البيانات العربيةمن ا عددً 

ن، ولعل السبب يف ذلك احلرص عىل توافر،  ا ن املكتبتا شامل تكساس أضعاف ما تقتنيها هاتجامعة  

 التمويل.   وتعدد، وحداثة مصادر املعلومات وتوافر مصادر

ص عىل االستفادة من تطور تكنولوجيا املعلومات، إضافة إىل توافر  مما سبق نستنتج أن عراقة املكتبة واحلر 

 سباب أساسية يف زيادة، وتنوع مصادر املجموعات باملكتبة. أمصادر املعلومات  

 النظام اآليل املتكامل املستخدم يف املكتبة .  2.  1.  3

تسهيل وتنظيم العمل، ويوضح اجلدول رقم   يساعد يف ا متكاماًل ا آلي  تتبني نظامً  ينبغي ملكتبات اجلامعات أن

 ( النظام اآليل املتكامل املستخدم يف مكتبات الدراسة. 3)

 ( النظام اآللي المتكامل المستخدم في مكتبات الدراسة3الجدول رقم )

اسم املكتبة              

 اسم النظام 
 مكتبات ج شامل تكساس  ويتامعة الكمكتبات ج م.م. جامعة القاهرة

 Millennium system     Horizon system النظام اآليل املستخدم

Release 7.3.3 

Sierra system 

Release 2012 

النظم العربية املتطورة  .Innovative Interfaces Inc املورد
 )نسيج(

Innovative Interfaces Inc. 

 2013 2004 2007 تاريخ بدء استخدام النظام

 ( يتضح اآليت: 3اجلدول رقم ) بتحليل بيانات 
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تعتمد كل مكتبات الدراسة عىل النظم اآللية املتكاملة إلدارة شؤوهنا، وتنظيم العمل هبا، غري أن كل   -

خر، كام أنه ليس بالرضورة أن تستخدم كل النظم الفرعية  ا عن اآلا خمتلفً مكتبة تستخدم نظامً 

 غريه من النظم الفرعية.  دد ما حتتاج إليه فقط دون املتاحة، ولكن عليها أن حت

 Innovativeاعتامد كل من مكتبات جامعة شامل تكساس، و م. م. جامعة القاهرة عىل رشكة ) -

Interfaces Inc ا عىل مدى مصداقية الرشكة  ( لتوريد النظام اآليل املتكامل للمكتبة يعطي مؤرًش

 لصيانة والتدريب وغري ذلك. ام بمواعيد الرتكيب والتزواال  ،وحرصها عىل متابعة ما تورده من نظم

  ، (Horizonواملتطورة من نظام )األفق  ، مكتبات جامعة الكويت عىل النسخة احلديثة  اعتامد -

  - )رشكة النظم العربية ( من خالل مورد معروف باسم Symphonyباسم )سيمفوين  واملعروفة

 ولة الكويت.  ومقرها يف مدينة الرياض، وهلا فرع يف د  ،نسيج(

 النظم الفرعية املستخدمة يف النظام اآليل املتكامل .  3.  1.  3

تضم النظم اآللية املتكاملة للمكتبات العديد من النظم الفرعية والتي تستخدم لتسهيل وتنظيم العمل داخل  

ية املستخدمة يف  ( النظم الفرع 4املكتبات وعىل كل مكتبة أن حتدد ما يتناسب مع احتياجاهتا،ويوضح اجلدول رقم ) 

 مكتبات الدراسة.  

 ن النظم اآللية المتكاملة في مكتبات الدراسة( النظم الفرعية المستخدمة م 4جدول رقم )

اسم املكتبة                    

 النظم الفرعية 
 مكتبات ج شامل تكساس  مكتبات جامعة الكويت م.م. جامعة القاهرة

 √  √  √  الفهرسة والضبط االستنادي

 √  √  √  OPACوين اإللكرتالفهرس 

 √  √  √  اإلعارة

 √  √  == اجلرد

 √  √  == التزويد

 √  √  == ضبط املسلسالت )الدوريات( 

 √  == == إدارة املجموعات الرقمية

 == == == خدمة الرد عىل االستفسارات

 √  √  == حجز األوعية 

 == √  == اإلحاطة اجلارية 

 == √  == اإلعارة بني املكتبات

 ( يتبني اآليت:  4رقم )  نات اجلدول بتحليل بيا 

اعتامد كل مكتبات الدراسة للنظم الفرعية املتعلقة بالفهرسة والضبط االستنادي، والفهرس   -

(، واإلعارة، مما يدل عىل أمهية هذه النظم  OPACاإللكرتوين املتاح للجمهور عىل اخلط املبارش )

 واملستفيدين منها عىل السواء. للعاملني يف املكتبة 
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اع م. م. جامعة القاهرة ومكتبات جامعة الكويت عن استخدام النظام الفرعي املتعلق بإدارة تنام -

املجموعات الرقمية ربام كان سببه عدم توافر القدر الكايف من املجموعات الرقمية، أو نقص املوارد  

 ل تطبيق نظام آيل.  البرشية املؤهلة إلدارة املجموعات الرقمية من خال 

أو ندرة   ،هرة لثالثة نظم فرعية فقط ربام كان سببه نقص املوارد املالية . جامعة القا استخدام م. م  -

 املوارد البرشية. 

النظم   تستخدم كل للمكتبات ليس بالرضورة أن ا متكاماًل ا آلي  نستنتج مما سبق أن كل مكتبة تقتني نظامً 

 من النظم الفرعية.  اج إليه فقط دون غريهتولكن عليها أن حتدد ما حت ،الفرعية املتاحة 

 . واقع استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في المكتبة2. 3

 . معنى احلوسبة السحابية 1.  2.  3

 حول املقصود  غري أنه ال يزال االختالف قائاًم  مل يعد مصطلح احلوسبة السحابية من املصطلحات اجلديدة، 

 راجعة، يتبني اآليت:  باحلوسبة السحابية، وبتحليل البيانات الواردة يف قائمة امل 

تتفق كل مكتبات الدراسة عىل أن احلوسبة السحابية تعني ختزين البيانات عىل خادم كبري، وربام   -

النهاية إىل   يكون السبب يف ذلك مدى ما حتتاج إليه املكتبات من مساحات ختزينية كبرية ترتجم يف 

 ا بالطرق التقليدية.   تكاليف ماليه، عالوة عىل الوقت املطلوب لتخزينها واسرتجاعه

رؤية املسئولني يف مكتبات جامعة شامل تكساس للحوسبة السحابية بأهنا تعني ختزين البيانات عىل   -

نت ربام كانت خادم كبري، ومواقع التواصل االجتامعي، واملصادر اإلليكرتونية املتاحة عىل االنرت

ا املعلومات بشكل أفضل مما عليه  بسبب زيادة الوعي، ومعرفة التطور احلاصل يف جمال تكنولوجي

 يف املكتبات العربية.   

اقتصار رؤية املسئولني يف مكتبات جامعة الكويت للحوسبة السحابية عىل أهنا ختزين للبيانات عىل   -

  ، بام يمكن للحوسبة السحابية أن تقدمه للمكتباتخادم كبري، ربام كان السبب يف ذلك قلة الوعي 

 لوجيا املعلومات. لتطور احلاصل يف جمال تكنوأو عدم املعرفة الكاملة ل

 . نوع احلوسبة السحابية املستخدمة باملكتبة 2.  2.  3

يمكن تقسيم خدمات احلوسبة السحابية من خالل جمموعة من نامذج االنتشار عىل أساس تشغيل البنية  

دمة يف م. م جامعة القاهرة هي  يتضح من قائمة املراجعة أن السحابة املستخوللسحابة وإتاحتها للمستخدم،    التحتية

 ) سحابة خاصة، وسحابة عامة(.    اتامعة شامل تكساس نوعني من السحاببينام تستخدم مكتبات ج  سحابة خاصة،

  ، حتى تتضح الرؤية  ؛اع السحاباتامتنعت مكتبات جامعة الكويت عن اعتامد أي نوع من أنو ويف املقابل

 مقرها اجلديد.  ويتم نقل اجلامعة إىل 
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 . نموذج خدمة احلوسبة السحابية املستخدم باملكتبة 3.  2.  3

( دون غريه من نامذج خدمات احلوسبة  SaaSتعتمد م. م جامعة القاهرة نموذج الربجميات كخدمة )

وشبكات   ،بالتطبيقات املتعلقة باملستخدم النهائي مثل الربيد اإللكرتوين السحابية، والذي هيتم يف املقام األول 

  ج خدمات احلوسبة السحابية، وتشمل مكتبات جامعة شامل تكساس كل نامذ بينام تعتمد، عيالتواصل االجتام

 ((. LaaS(، والبنية التحتية كخدمة )PaaSاملنصة كخدمة )و(، SaaSالربجميات كخدمة )

 طبيقات احلوسبة السحابية املستخدمة باملكتبة . برامج وت 4.  2.  3

كرب من خدمات املعلومات  أ ديم عددٍ التي تساعدها يف تقبيقات والتط ، من الربامج ا تستخدم املكتبات عددً 

( تلك الربامج  5ماكن متعددة حول العامل ، يوضح اجلدول رقم ) أ من املستفيدين يف    كرب أفضل لعدد  أرسع و أبشكل  

 والتطبيقات املستخدمة يف مكتبات الدراسة. 

 مكتبة( برامج وتطبيقات الحوسبة السحابية المستخدمة بال5جدول رقم )

 اسم املكتبة

برامج وتطبيقات 
 احلوسبة

 

 م. م جامعة الكويت

 

 

 م. م جامعة القاهرة

 

 م. م جامعة شامل تكساس 

 

 

شبكات التواصل 
 االجتامعي

 √  بريد إلكرتوين  √  إلكرتوين بريد  √  بريد إلكرتوين 

 √  حساب تويرت  × حساب تويرت  √  حساب تويرت 

 √  حساب انستيجرام × حساب انستيجرام √  حساب انستيجرام

 √  حساب فيسبوك √  حساب فيسبوك × فيسبوك حساب

 × قناة عىل اليوتيوب × قناة عىل اليوتيوب × قناة عىل اليوتيوب

 

 

 

 الباحث العلمي

 

 

Google scholar 

 

 

 

Google scholar 

Library of Congress 

Google Scholar 

Lib Guides Community 

CiteuLike 

Archival Research Catalogue 

Eric  Eric 

 

 

تطبيقات حمرر  
 النصوص

Microsoft Word  Writer Plus   Microsoft Word  

Google Documents  Microsoft Word  Open office Writer  

Word Online  Google Documents  Google Documents   

 Word Online  Zoho Writer 

 Zoho Writer Word Online  

 

تطبيقات حترير 
 نرتنتالصور عيل اإل 

Adobe Photoshop Fix  Adobe Photoshop Fix Adobe Photoshop Fix  

Photoshop express  

Photoshop express  EyeEm  

Illustrator 

http://www.loc.gov/index.html
http://scholar.google.ca/
http://libguides.com/community.php?m=i&ref=libguides.com
http://www.citeulike.org/
http://www.archives.gov/research/arc/about-arc.html
http://www.eric.ed.gov/
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 اسم املكتبة

برامج وتطبيقات 
 احلوسبة

 

 م. م جامعة الكويت

 

 

 م. م جامعة القاهرة

 

 م. م جامعة شامل تكساس 

 

تطبيقات لعمل 
الفيديو والعروض 

 التقديمية

POWER POINT   POWER POINT   Power Point   

Google Slides  Google Slides  Google Slides  

Prezi  

Panopto 

Video Editor 

 

تطبيقات لنقل 
 امللفات وتبادهلا 

ONE DRIVE Google Drive Google Drive  

Portal 

File zilla  

Drop box   

 

 

 تطبيقات التخزين

ONE DRIVE Google Drive Google Drive 

Drop box  ONE DRIVE 

Drop box 

cloud backup   

 

 

 

تطبيقات معاجلة 
 اجلداول 

Excel  Google sheets  Excel 

Google sheets  

Spreadsheet 

Zoho sheets  

 Excel 

 Microsoft Access == Snagit أخرى تطبيقات 

Dreamweaver 

 ( يتبني اآليت:  5بتحليل بيانات اجلدول رقم ) 

تامعي، بام جيعلها قريبة من مجهورها  تكساس بشبكات التواصل االجاهتامم مكتبات جامعة شامل  -

داخل اجلامعة وخارجها، وكذلك نالحظ تعدد برامج وتطبيقات احلوسبة السحابية املستخدمة يف  

املكتبة، مما جيعلها قادرة عىل تقديم حزمة من خدمات املعلومات التي تلبي هبا احتياجات  

 تفيدين.  املس

ا من برامج وتطبيقات احلوسبة السحابية بام فيها بعض منصات  عة القاهرة عددً تستخدم م. م. جام -

 لتبقى عىل تواصل مع روادها من داخل وخارج اجلامعة.   ؛ شبكات التواصل االجتامعي

ًا من برامج وتطبيقات احلوسبة السحابية، رغم عدم اعتامد  تعتمد مكتبات جامعة الكويت عددً  -

ؤكد أن تقنية احلوسبة السحابية شأن  ي للحوسبة السحابية، مما يتبات اجلامعة للشكل النهائمك

 أسايس ورضوري للمكتبات اجلامعية.   
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 استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تطوير خدمات المعلومات بالمكتبة . تأثير3. 3

 وسبة السحابية باملكتبة خدمات املعلومات التي يعتمد تقديمها عىل تطبيقات احل.  1.  3.  3

د تقديم خدمات املعلومات يف مؤسسات املعلومات عىل تطبيقات احلوسبة السحابية بشكل كبري، غري  تميع

 . يف درجة االعتامد عىل هذه التطبيقات ا أن هناك تفاوتً 

 تطبيقات الحوسبة السحابية بالمكتبة ىالمعلومات التي يعتمد تقديمها عل( خدمات 6جدول رقم )

املكتبة  اسم  

 خدمات املعلومات  

 مكتبات جامعة شامل تكساس  م. م جامعة القاهرة

 ضعيف وسط  قوي  ضعيف وسط  قوي 

 == √  == == √  == العمليات الفنية

 == √  == == == √  (OPACالفهرس اإللكرتوين  )

 == √  == √  == == التزويد

 == √  == √  == == اخلدمة املرجعية 

 √  == == √  == == املكتباتاإلعارة بني 

 == == √  == == √  ية اإللكرتونالدوريات 

 == √  == == == √  إنشاء املستودعات الرقمية 

 == √  == == == √  ختزين املحتوى الرقمي

 == √  == == == √  إدارة املحتوي الرقمي

 == √  == == == √  اإلمداد بالوثائق

 == √  == == == √  التسويق اإللكرتوين 

 يت:  ( يتبني اآل6بيانات اجلدول رقم )  بتحليل 

يعتمد تقديم معظم اخلدمات املعلوماتية م. م. جامعة القاهرة عىل تطبيقات احلوسبة السحابية بشكل   -

تطبيقات احلوسبة بشكل   قوى، بينام يعتمد تقديم معظمها يف مكتبات جامعة شامل تكساس عىل 

معة شامل  اخلدمات املعلوماتية املقدمة للمستفيدين يف مكتبات جا متوسط. مما يدل عىل استقرار 

 تكساس. 

ومكتبات جامعة شامل تكساس يف االعتامد عىل تطبيقات احلوسبة   ،تشرتك م. م. جامعة القاهرة -

 مداد بالوثائق، و يف العمليات الفنية. حابية بشكل وسط يف تقديم خدمة اإل الس

تطبيقات احلوسبة السحابية بشكل ضعيف يف تقديم   تعتمد مكتبات جامعة شامل تكساس عىل  -

ة القاهرة عىل تطبيقات احلوسبة  احدة )اإلعارة بني املكتبات(، بينام تعتمد م. م. جامعخدمة و

)التزويد، و اخلدمة املرجعية، و اإلعارة بني   السحابية بشكل ضعيف يف تقديم ثالث خدمات 

 املكتبات( 
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 ا بعد استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية باملكتبة التي حتسن أدائه   . اخلدمات 2.  3.  3

 ها بعد استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية بالمكتبةؤ( خدمات المعلومات التي تحسن أدا7قم )ل رجدو

 اسم املكتبة 

 خدمات املعلومات  

 شامل تكساس  امعةجمكتبات  م. م جامعة القاهرة

 ضعيف وسط  قوي  ضعيف وسط  قوي 

 == √  == == == √  العمليات الفنية

 == √  == == == √  (OPACالفهرس اإللكرتوين )

 == √  == √  == == التزويد

 == √  == √  == == اخلدمة املرجعية 

 == √  == √  == == اإلعارة بني املكتبات

 == == √  == == √  الدوريات اإللكرتونية 

 == √  == == == √  إنشاء املستودعات الرقمية 

 == == √  == == √  ختزين املحتوى الرقمي

 == √  == == == √  إدارة املحتوي الرقمي

 == √  == == == √  اإلمداد بالوثائق

 == √  == == √  == التسويق اإللكرتوين 

 االيت:  ( تبني7بتحليل بيانات اجلدول رقم ) 

املعلومات التي تقدم يف م. م. جامعة  تأثري استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف حتسني معظم خدمات 

ني معظم خدمات املعلومات التي تقدم يف  قات احلوسبة السحابية يف حتسا، بينام تأثري استخدام تطبي القاهرة كان قوي  

، بأن اخلدمات املعلوماتية  1.  3.  3، مما يؤكد عىل النتيجة السابقة يف العنرص  ا مكتبات جامعة شامل تكساس كان وسطً 

 يف مكتبات جامعة شامل تكساس.    مستقرة

 :. مميزات استخدام الحوسبة السحابية في المكتبة4. 3

املزايا    ؛ وأن من أهم هذه املميزات  ، تؤكد نجالء يس عىل تعدد مميزات استخدام احلوسبة السحابية يف املكتبات

وحياول الباحثان من خالل اجلدول   ، تا املزايا األمنية وغريها من املميزا يًض أو ، االقتصادية، والتعاونية، والتقنية

 يف مكتبات الدراسة. ( توضيح مزايا استخدام احلوسبة السحابية 8رقم ) 

( يتبني أن املسئولني يف مكتبات جامعة شامل تكساس يعتقدون أن  8بتحليل بيانات اجلدول رقم )  -

ات، بينام يعتقد  أغلب العوامل سالفة الذكر مميزات قوية الستخدام احلوسبة السحابية يف املكتب

رجة متيزها ما بني القوي  ن يف م. م. جامعة القاهرة أن العوامل السابقة تتفاوت يف دواملسئول

 والوسط. 
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هم مميزات استخدام احلوسبة السحابية لدى مكتبات  أ يعد توفري املساحات التخزينية الكبرية  -

ري مساحات ختزينية الستيعاب  ولعل السبب يف ذلك ما تعانيه كل املكتبات من صعوبة توف  ،الدراسة

 أوعية املعلومات التقليدية واإللكرتونية عىل السواء. 

 ( مميزات استخدام الحوسبة السحابية في مكتبات الدراسة8ول رقم )دج

 اسم املكتبة 

 املميزات

 شامل تكساس  امعةجمكتبات  م. م جامعة القاهرة

 ضعيف وسط  قوي  ضعيف وسط  قوي

 √  == == == == √  تكاليف التشغيل والصيانةاالقتصاد يف 

 == √  == == == √  التوسع يف التعاون مع املكتبات

 == == √  == == √  توفري مساحات ختزينية كبرية

 == == √  == √  == املستخدمني السهولة يف االستخدام من جانب 

 == == √  == √  == إتاحة الوصول السهل والرسيع إىل املعلومات 

 == == √  == √  == املتنامية  املستخدمنيتلبية احتياجات 

 == == √  == == == حتسني أداء اخلدمات التي تقدمها املكتبة 

 == == √  == √  == احلوسبة السحابية صديقة للبيئة

وخاصة لدى املكتبات التي ال يتوافر لدهيا ميزانيات   ، ااهلامة جد  االقتصاد يف التكاليف من األمور  -

 كبرية. 

 . التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات الحوسبة السحابية في المكتبة5. 3

كالت التي تواجه مكتبات الدراسة يف تطبيق تقنيات احلوسبة  حديات واملشلدراسة إىل معرفة الت تطرقت ا

 املعوقات.   هذه( 9السحابية يف املكتبة، و يوضح اجلدول رقم ) 

 ( معوقات استخدام الحوسبة السحابية في مكتبات الدراسة9جدول رقم )

  اسم املكتبة

 املعوقات  

 مكتبات ج شامل تكساس  م. م جامعة القاهرة

 ضعيف وسط  قوي  ضعيف وسط  قوي 

 √  == == == √  == ندرة العاملني أصحاب اخلربات يف جمال تقنية املعلومات

 √  == == == == √  بشكل مستمر وجودة عالية  "نرتنتاإل "عدم توافر

 == == √  == √  == مشكالت أمن البيانات واخلصوصية 

 == == √  == √  == مشكالت محاية حقوق امللكية الفكرية

 == == √  == √  == ياع البياناتمن ض اخلوف

 √  == == == == == بأمهية احلوسبة السحابية  اإلدارة العلياقلة الوعي من قبل 

 يت: اآل ( يتبني9بتحليل بيانات اجلدول رقم ) 

مكتبات جامعة شامل تكساس ال تعاين من ندرة العاملني أصحاب اخلربات يف جمال تقنية املعلومات،   -

بشكل مستمر وجودة عالية، وقلة وعي املسؤولني بأمهية احلوسبة   "اإلنرتنت"وعدم توافر شبكة 
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ة  البيانات واخلصوصية، ومشكالت محاية حقوق امللكي السحابية، ولكنها تعاين من مشكالت أمن 

 الفكرية، واخلوف من ضياع البيانات.   

 . ةعالي  ودةوج  ، نرتنت بشكل مستمرتعاين م. م جامعة القاهرة من مشاكل عدم توافر اإل -

يبدو أن أمن البيانات واخلصوصية، ومحاية حقوق امللكية الفكرية، واخلوف من ضياع البيانات   -

ن الزال هناك ختوف كبري  إىل اآلوعظمت مكانتها ف ، مشكالت تؤرق كل املكتبات مهام بلغ شأهنا 

 من هذه القضايا. 

 لمكتبة. مقترحات القائمين على تطبيق تقنيات الحوسبة السحابية با6. 3

مل يتقدم أحد من القائمني عىل مكتبات الدراسة الثالث بتقديم مقرتحات خاصة بتطبيق تقنيات احلوسبة  

 السحابية باملكتبة، والتي تساعد عىل تطوير اخلدمات املعلوماتية، وحتقيق أهداف املكتبة.  

 نتائج الدراسة 7. 3

ور تكنولوجيا املعلومات عوامل  ة من تط عراقة املكتبات املركزية، وحرص املسئولني عىل االستفاد -

 أساسية يف زيادة، وتنوع أشكال مصادر املجموعات باملكتبة. 

وذلك رغم استخدام   مل حتسم مكتبات جامعة الكويت أمرها بشأن استخدام احلوسبة السحابية، -

 العديد من تطبيقات احلوسبة يف إدارة شؤوهنا .  

ة شامل تكساس نوع احلوسبة اخلاصة والذي  ات جامعتعتمد كل من م. م جامعة القاهرة، و مكتب -

ا  ، ويف هذا النوع من السحابات أيًض "اإلنرتنت"يمكن الوصول إليه من خالل شبكة حملية أو 

ن هذا النوع من  أتستطيع املؤسسة مراقبة مكونات البنية التحتية والتحكم فيها، وفيام يبدو 

لذلك استخدمت   ،عة شامل تكساس بات جامباحتياجات املستخدمني من مكت السحابات مل يِف 

 وهو السحابة العامة.  ، خر من السحاباتآ  ا املؤسسة نوعً 

املنطقية  يف مدى تأثري تطبيقات احلوسبة السحابية يف تطوير خدمات املعلومات يف م. م. جامعة   -

  ومكتبات جامعة شامل تكساس، مما يدل عىل استقرار اخلدمات املعلوماتية املقدمة  ،القاهرة

 يدين يف مكتبات جامعة شامل تكساس. للمستف

يعد توفري املساحات التخزينية الكبرية أهم مميزات استخدام احلوسبة السحابية لدى مكتبات   -

وخاصة األكاديمية من صعوبة توفري مساحات   ،الدراسة، ولعل السبب يف ذلك ما تعانيه املكتبات 

 لكرتونية عىل السواء. ب أوعية املعلومات التقليدية واإل ختزينية الستيعا 

زيادة الوعي بأمهية احلوسبة السحابية، واخلربة الطويلة يف استخدامها، والقدرة عىل االستفادة من   -

ا يف وضوح مميزات استخدام احلوسبة السحابية يف مكتبات جامعة شامل  ا رئيًس تطبيقاهتا كان سببً 

 تكساس  
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صوصيتها، واخلوف من ضياع البيانات أهم  ختعد محاية حقوق امللكية الفكرية، وأمن البيانات و  -

 حتديات تطبيق تقنيات احلوسبة السحابية يف املكتبات األكاديمية.  

تعاين املكتبات العربية بشكل عام من قلة الوعي بأمهية احلوسبة السحابية من قبل املسؤولني، مما   -

 يعطل قطار التنمية والتطور يف املكتبات العربية.  

 سةاتوصيات الدر 8.  3

قبل البدء يف تنفيذ مشاريع احلوسبة السحابية يف املكتبات ينبغي االهتامم بتوفري العنارص البرشية   -

 واملدربة عىل تنفيذ هذه املشاريع.  ةاملؤهل

األمتتة يف املكتبات العربية معرفة مفهوم احلوسبة السحابية ومكوناهتا  عىل القائمني عىل مرشوعات  -

يزاهتا وعيوهبا وفوائد تطبيقاهتا يف مؤسسات املعلومات، وكذلك  مموخصائصها، عالوة عىل معرفة  

 حتديد معوقات استخداماهتا يف املكتبة.  

عىل املؤسسات الراغبة يف االستفادة من خدمات احلوسبة السحابية البحث عن مورد خدمة يستطيع   -

 تقديم ما يضمن احلفاظ مستوى متميز من اخلدمة. 

ية من الربامج والتطبيقات التي تتيحها احلوسبة السحابية هبدف  برضورة استفادة املكتبات العر  -

 تطوير خدماهتا املعلوماتية، مما جتعلها قادرة عىل تلبية احتياجات املستفيدين املعلوماتية. 

تدريس مقررات أكاديمية تتعلق  بقسام املكتبات واملعلومات يف اجلامعات العربية االهتامم أ عىل  -

 آللية واحلوسبة السحابية لطالب اجلامعات.  ابالتعامل مع احلاسبات 

ينبغي تغطية الفجوة املعرفية احلاصلة بني املكتبات العربية واملكتبات األجنبية من حيث: توفري البنية   -

التحتية )احلاسبات اآللية وشبكات املعلومات( املناسبة، والتي يمكن من خالهلا االستفادة  

 يف املكتبات العربية.    ةالقصوى من استخدام احلوسبة السحابي

باستمرار الدراسات واألبحاث العربية حول موضوع احلوسبة السحابية يف   يويص الباحثان -

املكتبات، وتبادل اخلربات والتجارب بني املكتبات والباحثني العرب، مما يعود بالنفع عىل املكتبات  

 العربية.  

 شكر وتقدير

 زويدنا بالبيانات املطلوبة للبحث والدراسة، وهم:   ت شكر وتقدير خاص للذين قاموا بمساعدتنا و

 أ. د. رسفيناز أمحد حافظ، مديرة املكتبة املركزية، وأرسة العاملني باملكتبة املركزية، جامعة القاهرة. -

 أ. هتاين حممد كلندر، مديرة إدارة املكتبات باإلنابة السابق، جامعة الكويت.   -

 قنية املكتبات، إدارة املكتبات، جامعة الكويت. ظم وتحدة نأ. فاطمة نارص القعود، رئيسة و -

دولة الكويت، طالب دكتوراه، جامعة شامل   -أ. صالح محد اجلالمهة، كلية الرتبية األساسية  -

 تكساس.  
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The research investigated Cloud Computing and its role in the development of information 
services in academic libraries, through recognizing: the actual use of Cloud Computing applications; 
the impact on the development of the library services provided; the advantages of using these 
applications; and the challenges that drive Cloud Computing technologies in these libraries. 

The research covered several universities: the Central Library of Cairo University, the libraries 
of Kuwait University (KU), the libraries of the University of North Texas (UNT). 

The research used a descriptive analytical methodology to identify the characteristics of library 
managers. The aim was to determine the impact of Cloud Computing applications uses in libraries’ 
information services. The checklist approach was applied as an essential tool for obtaining data of 
the research in its various aspects. 

The study concluded that the most important advantages of using Cloud Computing are 
providing ample storage space in libraries, primarily academic, due to difficulties faced in providing 
space to accommodate both traditional and electronic information resources. It was also found that 
the most critical challenges facing Cloud Computing in academic libraries are data security, 
protection of intellectual property rights and fear of data loss.  

The research recommended that academic libraries should benefit from programs and 
applications available in Cloud Computing to develop their information services, making them meet 
the needs of their information users. 
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